ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
ว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ พ.ศ. 2562
------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ข้ าราชการสรรพากร จากัด พ.ศ. 2543
ข้อ 59 (8) และข้อ 87 (10) และมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2562 จึ ง ก าหนดระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พย์ข ้าราชการสรรพากร จากัด ว่า ด้วยค่ า ใช้จ่า ยในการเดิ นทาง
ไปปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562”
ข้ อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ข้ อ 3 ให้ยกเลิ กระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากรจากัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรื อข้อตกลงอื่นใด ซึ่ งขัดหรื อแย้ง
กับข้อความในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 การจ่ า ยเงิ น เพื่ อเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในการเดิ น ทางไปปฏิ บ ัติง านในส่ วนที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้นาระเบียบของทางราชการมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ 5 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด
“ผูจ้ ดั การ”
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผทู้ ี่เป็ นผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
แทนผูจ้ ดั การ หรื อผูร้ ักษาการผูจ้ ดั การ
“เจ้าหน้าที่”
หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
สรรพากร จากัด จ้างไว้ปฏิบตั ิงาน สหกรณ์ออม
ทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
/“การปฎิบตั ิงาน”…
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หมายความว่า การเดินทางไปปฎิบตั ิงานภายในประเทศ
ตามหน้าที่ หรื อนอกเหนือจากงานประจาในหน้าที่
หรื อการปฎิบตั ิงานในต่างประเทศ เพื่อการประชุม
สัมมนา ศึกษา อบรม หรื อการไปปฎิบตั ิงานตามที่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย หรื อตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หรื อประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การมอบหมาย
แล้วแต่กรณี
“ค่าใช้จ่าย”
หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ไปปฎิบตั ิงานภายในประเทศและต่างประเทศ
ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั ค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา ฝึ กอบรม และประชุมสัมมนาตามที่
ผูจ้ ดั ประชุมเรี ยกเก็บเป็ นค่าลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นใด
ข้ อ 6 การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน ได้แก่ การเดินทางในราชอาณาจักรไทย หรื อนอกราชอาณาจักรไทย
เพื่อไปปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ ดังนี้
(1) การเดิ น ทางเพื่ อ ไปปฏิ บ ัติ ง านในหน้า ที่ ต่ า ง ๆ ได้แ ก่ การไปประชุ ม ของสหกรณ์
หรื อสหกรณ์อื่น หรื อไปเพื่อการศึกษา ฝึ กอบรม และประชุ มสัมมนา หรื อการไปปฎิบตั ิงานอื่นตามที่สหกรณ์
มอบหมาย หรื อตามระเบียบนี้
(2) การเดินทางของผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ เพื่อไปปฏิบตั ิงานในหน้าที่ หรื อไปปฏิบตั ิงาน
ที่สหกรณ์มอบหมาย หรื อการไปปฎิบตั ิงานตามระเบียบนี้
ข้ อ 7 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะเดิ นทางไปปฏิ บตั ิงานต้องได้รับอนุ มตั ิจากประธานกรรมการ หรื อ
รองประธานกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ แล้วแต่กรณี
ข้ อ 8 สิ ท ธิ ในการเบิ ก ค่า เบี้ ยเลี้ ย งส าหรับ เจ้าหน้าที่ส หกรณ์ เดิ นทางไปปฎิ บตั ิ งาน ให้เบิ ก ได้
ในลักษณะเหมาจ่ายตามอัตราต่อไปนี้
8.1 ในเขตกรุ งเทพและเขตปริ มณฑล
8.1.1 เจ้าหน้าที่
วันละ 300 บาท
8.1.2 ผูจ้ ดั การ หรื อ ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วันละ 500 บาท

/8.2 ในเขต...

-38.2 ในเขตต่างจังหวัด
8.2.1 เจ้าหน้าที่
วันละ 500 บาท
8.2.2 ผูจ้ ดั การ หรื อผูจ้ ดั การฝ่ าย
วันละ 700 บาท
8.3 ในต่างประเทศ
8.3.1 เจ้าหน้าที่
วันละ 1,000 บาท
8.3.2 ผูจ้ ดั การ หรื อ ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วันละ 1,500 บาท
ข้ อ 9 การคานวณค่าเบี้ยเลี้ยงให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
9.1 การนับ เวลาไปปฎิ บตั ิ งาน ให้นับ ตั้ง แต่ เวลาออกจากที่ พกั หรื อสานัก งาน จนถึ ง เวลา
เดินทางกลับถึงที่พกั หรื อสานักงาน
9.2 เวลาไปปฏิบตั ิงานยี่สิบสี่ ชวั่ โมงนับเป็ นหนึ่ งวัน เศษของวันเกิ นกว่าสี่ ชวั่ โมงให้นบั เป็ น
หนึ่งวัน ถ้าเกินกว่าสองชัว่ โมงแต่ไม่เกินสี่ ชวั่ โมงนับเป็ นครึ่ งวัน
9.3 เวลาไปปฏิบตั ิงานไม่ถึงยี่สิบสี่ ชวั่ โมง แต่เกินกว่าสี่ ชวั่ โมงให้นบั เป็ นหนึ่ งวัน ถ้าเกินกว่า
สองชัว่ โมงแต่ไม่เกินสี่ ชวั่ โมงให้นบั เป็ นครึ่ งวัน
ข้ อ 10 สิ ทธิ ในการเบิกค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบตั ิงานตามข้อ 9 ให้เบิกค่าพาหนะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
10.1 เบิกตามความเป็ นจริ ง
10.1.1 การเดินทางไปปฎิบตั ิงานในเขตกรุ งเทพและเขตปริ มณฑล กรณี ใช้ยานพาหนะ
ส่ วนตัวให้เบิ กค่าพาหนะโดยคานวณตามระยะทางที่ระบุไว้ในแผนภูมิระยะทางกรมทางหลวง ในระยะทาง
กิโลเมตรละ 5 บาท หรื อหากใช้ยานพาหนะรถยนต์โดยสารสาธารณะให้เบิกค่าพาหนะได้ตามที่จ่ายจริ ง
10.1.2 การเดิ นทางไปปฎิ บตั ิง านในเขตต่างจังหวัด ให้ใช้ยานพาหนะรถยนต์โดยสาร
หรื อรถไฟ หรื อเครื่ องบินแบบชั้นประหยัด ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริ ง
10.1.3 การเดินทางไปปฏิบตั ิงานในเขตต่างจังหวัดโดยยานพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด
ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พกั หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานกับสถานี ยานพาหนะประจาทาง หรื อสถานที่จดั พาหนะที่ตอ้ ง
ใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบตั ิงานให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริ ง
10.1.4 การใช้ย านพาหนะส่ ว นตัว เดิ น ทางไปปฏิ บ ตั ิ ง านในเขตต่ า งจัง หวัด ให้เ บิ ก
เงิ น ชดเชยเป็ นค่าพาหนะให้แก่ผเู ้ ดินทางไปปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งเป็ นเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองแล้วแต่กรณี ในอัตรา
ต่อ 1 คัน โดยให้คานวณระยะทางเพื่อเบิ กเงิ นชดเชยตามเส้ นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและทางตรง
ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย ในระยะทางกิโลเมตรละ 5 บาท

/10.1.5 กรณี …

-410.1.5 กรณี เ ดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้า ที่ ส หกรณ์ ที่ ไ ปท าธุ ร กรรมเกี่ ย วกับ
นิติกรรมจานอง หรื อไถ่ถอนจานองในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ให้เบิกค่าพาหนะรถยนต์โดยสาร
สาธารณะได้ตามที่จ่ายจริ ง หรื อหากใช้ยานพาหนะส่ วนตัวให้เบิกค่าพาหนะตามเส้ นทางของกรมทางหลวง
ในระยะทางกิโลเมตรละ 5 บาท
10.1.6 กรณี เ ดิ น ทางไปปฏิ บ ัติ ง านของเจ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ตาม ข้อ 10.1.5 ในเขต
ต่างจังหวัด โดยใช้ยานพาหนะรถยนต์โดยสาร หรื อรถไฟ หรื อเครื่ องบินแบบชั้นประหยัด แล้วแต่กรณี โดยให้เบิก
ค่ า ใช้จ่า ยตามที่ จ่า ยจริ ง และให้เบิ ก ค่ า พาหนะเหมาจ่ า ยในเขตต่ า งจัง หวัดได้ไ ม่ เกิ น 500 บาท หากในเขต
ต่างจังหวัดที่สามารถเดิ นทางโดยยานพาหนะส่ วนตัว ซึ่ งสามารถเดินทางโดยสะดวกและปลอดภัย ให้คานวณ
เบิกค่าพาหนะตามเส้นทางของกรมทางหลวง ในระยะทางกิโลเมตรละ 5 บาท
10.1.7 กรณี เดิ นทางไปปฏิ บ ัติง านของเจ้าหน้าที่ ส หกรณ์ เพื่ อ ตรวจสอบหลัก ทรั พ ย์
ตรวจสอบสิ่ ง ก่ อสร้ า ง เพื่ อเตรี ย มจ่ า ยเงิ นกู้ง วดต่ อไปให้ผูก้ ู้เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบค่ า ใช้จ่า ยต่ า ง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น เช่ น
ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบหลักทรัพย์ ตรวจสอบสิ่ งก่อสร้าง และค่าเช่าที่พกั (ถ้ามี) ส่ วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้และเบิกค่าพาหนะรถยนต์โดยสารสาธารณะได้ตามที่จ่ายจริ ง
10.2 เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
10.2.1 ในเขตกรุ งเทพมหานครและเขตปริ มณฑล เบิกได้ไม่เกินวันละ 500 บาท
10.2.2 ในเขตต่างจังหวัด เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
ข้ อ 11 การเดินทางโดยเครื่ องบิน แบบชั้นประหยัดจะกระทาได้ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน
เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ ก่อนการเดินทาง
ข้ อ 12 สิ ทธิ ในการเบิกค่าที่พกั การเดินทางไปปฎิบตั ิงานที่จาเป็ นต้องพักแรม ให้มีสิทธิ เบิกค่าที่พกั ดังนี้
12.1 เบิกในลักษณะจ่ายจริ ง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งแต่ไม่เกินวันละ 2,000 บาท หรื อ
12.2 เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินวันละ 1,500 บาท
กรณี ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบตั ิงานมากกว่าหนึ่งคน ให้เบิกค่าที่พกั แบบ พักคู่ เว้นแต่เป็ น
กรณี ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรื อมีเหตุจาเป็ นที่ไม่อาจพักรวมกับผูอ้ ื่นได้
ในกรณี ที่ ส หกรณ์ ห รื อหน่ ว ยงานราชการหรื อองค์ ก รอื่ น ได้ จ ัด ที่ พ ัก ให้ แ ล้ ว หรื ออยู่ ใ น
ยานพาหนะขณะเดินทางไม่สามารถเบิกค่าที่พกั ได้
ในกรณี ที่มีความจาเป็ น หรื อเหตุผลพิเศษที่ไม่สามารถตามข้อ 12.1 และ ข้อ 12.2 ได้ ให้เสนอ
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ แล้วแต่กรณี
ข้ อ 13 ผูเ้ ดิ นทางไปปฏิ บตั ิงาน จะขอยืมเงิ นทดรองจ่ายสาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางไป
ปฏิบตั ิงานได้ตามสมควรแก่เหตุผล โดยยืน่ ใบยืมเงินทดรองจ่ายตามแบบที่กาหนดตามระเบียบนี้ต่อผูจ้ ดั การ
/กรณี ที่…

-5กรณี ที่การเดินทางไปปฏิบตั ิงาน จาเป็ นต้องจองยานพาหนะในการเดินทาง ให้ผจู้ ดั การพิจารณา
จ่ายทดรองได้ตามความจาเป็ น
ผูย้ มื เงินทดรองจ่ายจะยืมเงินล่วงหน้าได้ไม่เกิน 15 วัน ก่อนถึงวันเดินทาง ถ้าไม่สามารถเดินทาง
ภายในกาหนดดังกล่าว ต้องส่ งคืนเงินทดรองจ่ายที่ได้รับทั้งสิ้ นโดยทันที
ข้ อ 14 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง ให้ผเู ้ บิกยื่นใบเบิกเงิ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามแบบ
ที่กาหนดพร้ อมด้วยใบสาคัญจ่าย เมื่อผูจ้ ดั การตรวจสอบว่าเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามระเบียบแล้ว
จึงให้เบิกจ่ายได้
กรณี ที่ ผู้เบิ กเงิ น จัดท าใบเบิ กค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไม่ เรี ยบร้ อย หรื อมิ ได้ส่ งใบส าคัญจ่ าย
ให้ครบถ้วน เมื่อได้แจ้งให้แก้ไขแล้วมิได้แก้ไขให้ถูกต้องในเวลาอันสมควร ให้เสนอประธานกรรมการ หรื อ
รองประธานกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งการ
ข้ อ 15 ผูเ้ ดินทางไปปฏิ บตั ิงาน ที่ยืมเงิ นทดรองจ่ายให้ยื่นรายการเบิกเงินพร้อมด้วยใบสาคัญจ่าย
และเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) เพื่อหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่กลับจากปฏิบตั ิงาน
หากผูเ้ ดิ นทางไปปฏิ บตั ิ งานไม่ปฏิ บตั ิ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ประธานกรรมการหรื อรองประธาน
กรรมการหรื อผูจ้ ดั การ แล้วแต่กรณี สั่งหัก ใช้เงิ นยืมทดรองจ่ายทั้ง หมดจากเงิ นเดื อน ค่าจ้า ง หรื อเงิ นอื่นใด
ที่สหกรณ์จะจ่ายแก่ผนู ้ ้ นั จนกว่าจะครบจานวนที่ยมื เงินทดรอง
ข้ อ 16 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็ นที่สุด
ข้ อ 17 ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

(นายจักริ นทร์ รักขาว)
รองประธานกรรมการปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

